Svaz spolků Čechů a Slováků ve Švýcarsku
Zväz spolkov Čechov a Slovákov vo Švajčiarsku
Verband der Vereine der Tschechen und Slowaken in der Schweiz
Union des associations des Tchèques et Slovaques en Suisse

Dietlikon, 16.9.2019

ZÁPIS
ze schůze výboru Svazu spolků
konané v sobotu, 14.9.2019 v 13.00h v Zürichu
sál v „Českém domě“, Binzmühlestr. 81, Zürich Oerlikon
Přítomni:

M.Cron (MC), předsedkyně
12 členů výboru s hlasovacím právem - výbor je usnášení schopný
(prezenční listina u jednatelky)
předsednictvo: J.Havelka (JH), J.Schifferle (JSch), H.Springinsfeld (HS), Zpravodaj - redaktor T.Mertl (ToM)
zástupkyně a zástupci 8 spolků
Hosté:
M.Retteghieri, CzechIN, J.Vodičková, zástupkyně župy Švýcarské, J.Vaňková, Český dům,
V.Krňávek, velvyslanectví ČR (na části zasedání)
Omluveni: předsednictvo V.Günter (VG), Masarykův fond M.Fischer (MF), Sokol Bern, Sokol Basel,ČS-Š zdrav. spolek
Bez omluvy chybí:
L.Šimeček, Beseda Sv.Čech

1. Zahájení / MC 13.00
a. prezence / omluveni / přivítání hostů
MC vítá hosty (viz výše) a zástupkyně a zástupce spolků

b. vzpomínka na zesnulé opustili nás
Domov
Jiří Hraběta, kameraman FAMU, v CH působil jako dokumentarista kameraman u firmy CIBA/Novartis,
Georg J. Krinke, prof.Dr., veterinář, vědecký pracovník mj. u firmy Geigy/Novartis
Miloš Vojtěch Rusek, chemik, specialista u firmy Geigy/Novartis, dlouholetý zástupce Domova u
SSČS
Sokol Zürich sestra Jaroslava Fialová, v požehnaném věku 100 let; byla činná více než 50 let v
Sokole, v Besedě Svatopluk Čech a při různých krajanských aktivitách
jejich památku výbor uctil minutou ticha

c. potvrzení /změny programu schůze – změny nejsou žádány
2. Zápis ze schůze výboru 16.2.2019 připomínky – nejsou
3. Finance a stav kont SSČS k 31.8.2019 / VG, JSch (položky zaokrouhleny)
a. konta SSČS: PC 8400.- Fr., konto „Výročí“ 2400.- Fr., konto bude, po ukončení uzávěrkového procesu, zrušeno

b. konta Zpravodaje
- vykazují 17´750.- Fr. suma stačí na pokrytí nákladů v roce 2019
- snížení příjmů:
(1) pro úbytek předplatitelů „přirozenou cestou“ se správní rada rozhodla snížit cenu inzerátů,
nové ceny u administrace Zpravodaje
(2) v roce 2018 přispělo více čtenářů vyšší částkou (než je požadované předplatné) než 2019
- díky publikaci na webu a Facebook přibylo 12 nových odběratelů

c. subvence MZV a vyúčtování nákladů
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- MC
(1) za 2018 jsme obdrželi 180´000 Kč, je vyúčtováno
(2) za 2019: 100´000 Kč, z toho 30´000 pro Zpravodaj
(3) žádost na rok 2020 je podána
- Vladimír Krňávek, konzul,velvyslanectví ČR
probírá s přítomnými zodpovědnými (pokladní a představitelé spolků) způsob vyúčtování přidělených darů a odpovídá na otázky k vyplňování žádostí; přítomní podávají informace o praktickém
průběhu příprav žádostí a problematice termínů k podání žádostí a vyúčtování
V.Krňávek slibuje, že bude sdělené problémy tlumočit na příslušných místech v Praze

4. Masarykův fond - informace / MF
příští schůze výboru MF je plánována na 23.11. v Zürichu, za předsednictvo se zúčastní J.Schifferle

5. Zpravodaj / ToM
a. připomíná možnost, přispívat do Zpravodaje – noví i dosavadní přispěvatelé s vlastními příspěvky
jsou vítáni; zástupce Domova nabízí možnost otiskování textů z Bulletinu (časopisu spolku Domov)

b. možnost nahlédnutí do archivu Zpravodaje byla omezena na předplatitele, podle zájmu mohou objednat Zpravodaj i jen touto formou

6. Zprávy a informace o aktualitách ze spolků
a. CzechIN Český dům Zürich – informuje P.Šenkýřová
- úspěšné zorganizování projekce MS v ledním hokeji s velkou účastí nejen krajanů
- k 31.5. ukončení spolupráce s Janou Vaňkovou/ČŠBH, odstěhování našeho vybavení z prostor –
v tuto chvíli hledáme nove prostory, naše probíhající akce organizujeme na externích místech
- setkávání u jezera
- připomínky významných dnů, ať už prostřednictvím našich sociálních platforem a nebo spoluorganizace na nich: uctění památky obětí okupace 1968 - položení květin na vzpomínkovou plaketu
u kostela Fraumünster s Ivanou Snircovou
- zveřejňování nebo případná účast na akcích našich krajanů
- účast na a podpora kulturních a vzdělávacích akcí
- Den dětí – Antické Řecko – kolektivní práce s Sokol Zürich, pro tuto akci zajistil CzechIN sponzora odměn pro děti Medovník
- plánované akce ve spolupráci se Sokolem Zürich:
(1) Drakiáda 29.9.2019
(2) Halloween 26.10.2019
(3) Mikuláš 7.12.2019
(4) spolupráce na projektu České Vánoce v Dětském muzeu Baden
(5) listopad, prosinec – Kouzlo Vánoc

b. Domov
- k uvedení v zápisu předal J.Martinec
Pro opakovaně zamítavé postoje předsednictva a delegátů Sjezdu na návrhy našeho spolku,
stanovy SSČS zjednodušit a umožnit všem krajanům možnost vstupu bez nuceného členství v
některém spolku, doporučil výbor Domova svému spolku do budoucna pouze pasivní spolupráci
s SSČS. Jsme toho názoru, že SSČS se nutně musí přeměnit v organizaci dostupnou všem krajanům, ať jednotlivcům či spolkům. Navrhujeme, aby předsednictvo SSČS v tomto smyslu do
příštího sjezdu vypracovalo nové stanovy
- zajímavá přednáška proběhla včera (13.9): „Schwarzenbergové na křižovatkách nejen českých
dějin 20. století“, další připravované akce viz Bulletin atd.

c. Sokol Baden – informuje V.Blažková
„České vánoce“ v Dětském muzeu Baden – předkládá letáček
akce začíná 16.11. vernisáží
hledají se ještě knížky, fotografie, hračky apod. s odpovídající tématikou k vystavení, také knížky,
které mohou být dány k dispozici dětem
informace ke všem akcím na webu Svazu, Sokola a ve Zpravodaji
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d. Sokol - cvičební neděle 24.11. 2019, Windisch
7. Termíny / HS
a. výbor 29.2.2020 v Českém domě
b. předsednictvo naplánuje příští schůzi podle potřeby, k probrání témat podle této schůze
8. Různé / MC Sokol Zürich předkládá k nahlédnutí kroniku spolku
9. Závěr – 15.15 h
Schůze předsednictva
k definitivnímu projednání a přípravě výše uvedených nebo nově došlých bodů,
se konala v 10.30 hod. na stejném místě
rozhodnutí a informace z jednání předsednictva byly předloženy na schůzi výboru a jsou uvedeny
v zápisu nahoře

S krajanským NAZDAR

H.Springinsfeld
jednatelka
Přílohy:
jde na
- adresy zástupců spolků ve výboru,
- předsednictvo,
- MF- předseda DŠ,
- Zpravodaj – redaktor ToM
jako informace dále na velvyslanectví ČR a SR v Bernu,
jednatelku MF M.Fischer
další: P.Chour, starosta župy Švýcarské
na webovou stránku SSČS http//www.svaz-spolku.ch
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